UMFST-REG-50-F01-Ed.09

CERERE DE CAZARE
Nr. _____________ din ____________________
NUME: _________________________________________________
PRENUME: ______________________________________________
DATA NASTERII: __________________________________________
CNP: ___________________________________________________
ACT DE IDENTITATE: SERIA ___________, NR. _________________
DOMICILIUL: ____________________________________________
SPECIALIZAREA: __________________________________________
AN DE STUDIU: _______ IN ANUL UNIVERSITAR _______/_________
TELEFON: ____________________
EMAIL: ______________________
Solicit cazare în campusul studenţesc, pentru anul universitar ______/________
CAMINUL ___________ CAMERA _________
Cunosc structura repartizării căminelor studențești și Regulamentul de organizare și
funcționare al căminelor studențești.
ÎNCĂRCAŢI O POZĂ/FOTOGRAFIE ¾ TIP CI, anexă la cererea prezentă.
OBSERVATII
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- declar că îmi asum întreaga responsabilitate pentru toate declarațiile făcute cu ocazia aplicării online la sesiunea de cazare;
- declar că am luat cunoștință de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a căminelor, precum și de prevederile
contractului de cazare, afișate pe site-ul universității;
- declar că am luat cunoștință și am înțeles prevederile Metodologiei de cazare aflată pe pagina web a Universității, și confirm faptul că
toate informațiile pe care le furnizez în aplicație sunt reale;
- declar că am fost informat și am înțeles că am obligația de a verifica situația școlară proprie și de a solicita Secretariatului o eventuală
actualizare, dacă este cazul;
- declar că am fost informat și am înțeles că generarea clasamentului se face în baza situației școlare proprii, înscrisă în UMS;
- declar că am fost informat și am inteles că trebuie să verific situația financiară proprie la departamentul Contabilitate-Taxe al Universității
și să achit/clarific existența eventualelor debite la regia de cămin;
- declar că am fost informat și am inteles că în situația în care figurez cu debite neachitate la regia de cămin, mă voi putea înscrie online
DAR VOI FI EXCLUS de la generarea clasamentului, și voi pierde astfel posibilitatea de a ocupa un loc în cămin;
- declar că am verificat toate fișierele încarcate pe platforma online de cazare și confirm că acestea respectă cerințele și sunt copii scanate
după documentele originale.

Data ___________________

Semnatura ______________________
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